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PRODUKTY
AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A.
W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

❑ Leasing z karencją w spłacie dla MŚP

❑ Pożyczka na finansowanie wynagrodzeń pracowników dla MŚP

❑ Pożyczka na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Warszawa, 16 czerwca 2020 r.



ARP S.A. podejmuje działania

Nowe produkty ARP S.A. w ramach Tarczy Antykryzysowej

w ramach Tarczy Antykryzysowej
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Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach działań związanych z Tarczą Antykryzysową otrzyma kwotę 1,7 mld zł. 

Kwota ta została przeznaczona na zainicjowanie trzech nowych produktów. Są to: 

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE 
I PONADNORMATYWNYM OKRESEM SPŁATY 

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA 
WYPŁATĘ WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE 
DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM



Dla kogo wsparcie? 

NOWE PRODUKTY ARP S.A. ADRESOWANE SĄ DO FIRM, KTÓRE: 

Ucierpiały w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Funkcjonują w obszarze MŚP 

Prowadzą pełną księgowość

Prowadzą działalność minimum od 12 miesięcy

Ich przychody za ostatni okres obrachunkowy przekraczają 4 mln zł 

Ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBITDA i zyskiem netto

(wynik operacyjny + amortyzacja)
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kompendium wiedzy na stronie www

W stałej ofercie posiadamy instrumenty standardowe



Nasz leasing jest dla Przedsiębiorców, którzy

Chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie,

Chcą mieć dostęp do nowych technologii,

Poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego,

Nie mogą rozwijać dynamicznie własnego biznesu z powodu niewystarczającego poziomu środków
bieżących,

Chcą maksymalizować efektywność zarządzania kosztami poprzez m.in. korzyści podatkowe dzięki
możliwości zaliczania całości rat leasingowych netto (leasing operacyjny) i pozostałych opłat
z tyt. leasingu do kosztów uzyskania przychodów. W leasingu operacyjnym rata leasingowa netto
obniża podstawę opodatkowania, zatem przedsiębiorca tym samym pomniejsza dochód stanowiący
podstawę naliczania podatku dochodowego.



Zalety Naszej oferty

jest alternatywą lub uzupełnieniem dla posiadanych lub wnioskowanych produktów kredytowych,

pozwala na finansowanie zakupu środków trwałych, które są wykorzystywane do działalności gospodarczej
praktycznie bez istotnego naruszenia funduszy własnych,

Płatności rat leasingowych obniżają dochód tylko dla celów podatkowych, są zobowiązaniem pozabilansowym
(leasing operacyjny), a zatem Przedsiębiorca nadal wykazuje dobre wyniki związane z działalnością gospodarczą,

W przypadku Leasingu zwrotnego następuję uwolnienie „zamrożonych” środków finansowych, co
natychmiastowo poprawia płynność firmy,

Umowa Leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami
trwałymi, co jest szczególnie ważne w przypadku planowania i budżetowania strategicznego,



Zalety Naszej oferty

daje możliwość dokonywania zakupów środków trwałych nowych jak i używanych o określonym wieku
i potwierdzonej ekspertyzą rzeczoznawcy - przydatności technologicznej,

daje możliwość dostosowania okresu umowy oraz opłat do indywidualnych potrzeb Klienta oraz sezonowości
przychodów (harmonogram sezonowy, np. płatności kwartalne czy półroczne),

jego dostępność jest niekiedy jedyną możliwością rozwoju dla przedsiębiorców w wybranych fazach wzrostu,
w szczególności nie posiadających „twardych” zabezpieczeń, których wymagają banki przy udzieleniu kredytów. Krótki
okres funkcjonowania przedsiębiorstwa, także nie stanowi przeszkody do zawarcia umowy leasingu, co jest istotne dla
rozwijających się, „młodych” firm.

udział wymaganych środków własnych przedsiębiorcy może być niższy w porównaniu z kredytem bankowym
(w przypadku takiej woli Przedsiębiorcy). Wynika to z prostego faktu, że przez cały okres trwania umowy leasingu firma
leasingowa jest właścicielem przedmiotu leasingu – wpływa to na zmniejszenie ryzyka transakcji po stronie
finansującego, w przypadku konieczności wypowiedzenia umowy leasingu, bowiem zaangażowany kapitał może pokryć
ze sprzedaży środka trwałego, stąd kalkulacja opłaty wstępnej może być niższa,



❑ Leasing operacyjny, leasing finansowy, w tym leasing zwrotny,

❑ Dostawcy krajowi, płatności w PLN,

❑ Okres umowy leasingu – maksymalnie 5 lat (60 miesięcy),

❑ Minimalna opłata wstępna – 10% wartości przedmiotu leasingu,

❑ Minimalna wartość wykupu (po 5 latach) – 1% wartości przedmiotu leasingu,

❑ WIBOR 1M + uzgodniona marża,

❑ Opłaty zgodnie z TOiP ARPL Sp. z o.o.,

❑ Standardowe zabezpieczenia wierzytelności leasingowej [lub dodatkowe z katalogu zabezpieczeń w

uzasadnionych przypadkach (np. poręczenia, hipoteka na nieruchomości]) – zgodnie z Polityką kredytową

dla działalności leasingowej ARPL Sp. z o.o.,

❑ Ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz wycena (aktualizacja wyceny) środków trwałych proponowanych

do leasingu oraz ewentualnych zabezpieczeń po stronie Klienta.

Parametry 

oferty



Leasing operacyjny

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych spółkach i towarzystwach 
leasingowych
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z karencją w spłacie

Kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta

Okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją)

Karencja w spłacie 
rat leasingowych 

do 12 miesięcy

Oprocentowanie
WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu

(uzależnione od wieku, jakości i specyfiki refinansowanego 
środka trwałego)

Opłata wstępna 
(czynsz inicjalny)

0%

Opłaty manipulacyjne 0%

WIEK POJAZDU

leasingowany środek transportu nie starszy niż
wyprodukowany w 2017 roku

UBEZPIECZENIE OC/AC/NNW

w okresie umowy leasingu łącznie z karencją
opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony
do rat po rozpoczęciu miesięcznego
harmonogramu spłat

ZABEZPIECZENIE LEASINGU: 

weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
w trybie art. 777 KPC,



Pożyczka obrotowa

Pożyczka służąca utrzymania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy i kontynuacji prowadzonej działalności 
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finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Okres finansowania do 2 lat 

Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy 

Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach 

POŻYCZKA W KWOCIE NETTO 
wymaganej do finansowania deficytu funduszu 
wynagrodzeń przedsiębiorstwa 

UZUPEŁNIAJĄCE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 
WYNAGRODZEŃ U PRZEDSIĘBIORCY 
(obok innych źródeł finansowania przewidzianych
w ramach Tarczy Antykryzysowej)

ŚRODKI PRZEKAZYWANE BEZPOŚREDNIO 
na rachunki pracownicze 



Pożyczka obrotowa

Pożyczka służąca utrzymania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy i kontynuacji prowadzonej działalności 
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finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Oprocentowanie 
rynkowe 

WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą 
w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek 
dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach 
Tarczy Antykryzysowej 

(marże analogiczne do marż zaimplementowanych 
w Parametryzatorze pożyczkowym dostępnym na 
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe )

Wydłużony okres karencji do 12 miesięcy 

Prowizja 
przygotowawcza 

0,2%

Brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku 
i od niewykorzystanej kwoty pożyczki

POŻYCZKA PRZYZNAWANA W OPARCIU
o weryfikację luki płynnościowej na podstawie
potwierdzenia niewystarczających środków na
wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku
bankowego) i analizy krótkiej płynności

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe


Pożyczka

Pożyczka obrotowa przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
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na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym 

Kwota pożyczki od 0,8 mln zł do 5 mln zł

Okres 
finansowania 

do 6 lat

Wydłużony okres 
karencji 

do 15 miesięcy

Pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach

Prowizja 
przygotowawcza 

0,2%, 
brak prowizji za przedterminową spłatę, 
za rozpatrzenie wniosku i od 
niewykorzystanej kwoty pożyczki

OPROCENTOWANIE RYNKOWE

WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą w Podstawowych
warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw
w ramach Tarczy Antykryzysowej
(marże analogiczne do marż zaimplementowanych
w Parametryzatorze pożyczkowym dostępnym
na https://www.arp.pl/uslugi-finansowe)

ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI:

zgodnie z warunkami ARP S.A. (minimum 120% wartości rynkowej),
wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz
zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc,
poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

https://www.arp.pl/uslugi-finansowe


Wnioski online
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WSZYSTKO NA STRONIE ARP S.A.

Moduł do składania wniosków dostępny na Portalu Klienta na stronie www.arp-tarcza.pl 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferowanych produktów dostępne na stronie

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU – SZYBKO I BEZPIECZNIE 

Proces jest w 100 % zdigitalizowany i zdalny

Składanie wniosku odbywa się z wykorzystaniem Profilu Zaufanego 
do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku

Dane firmy automatycznie pobierane z bazy danych GUS 
(po wprowadzeniu NIP lub REGON)

Po podpisaniu wniosek automatyczne przesyłany do ARP S.A. 



Pozostała oferta ARP S.A.
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TRANSAKCJE ZATWIERDZONE

POŻYCZKI

▪ Inwestycyjne
(finansowanie majątku 
produkcyjnego)

▪ Obrotowe
(finansowanie kapitału obrotowego) 

▪ Restrukturyzacyjne (finansujące 
przejściowe kłopoty płynnościowe)

LEASING

▪ Operacyjny 
(z elementem tarczy podatkowej)

▪ Finansowy
(specyfika finansowania dłużnego)

▪ Zwrotny
(np. leasing zwrotny nieruchomości)

FAKTORING

▪ Faktoring pełny

▪ Z przyjęciem ryzyka, 
niewypłacalności kontrahenta

▪ Ubezpieczony w KUKE 

INTENATIONAL DESK

▪ Kompleksowe wsparcie 
w przygotowaniu strategii 
eksportowej 

▪ Jeden doradca, jedno "okienko"

▪ Dobór instrumentów oferowanych 
przez 5 instytucji zrzeszonych 
w Grupie PFR



K O N T A K T

(+48) 800 800 120
(+22) 703 43 00

P O Ż Y C Z K IL E A S I N G

(+22) 583 84 26 
tarcza.leasing@arpleasing.pl

(+48) 887 861 487
tarcza.pozycki@arp.pl
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


